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RELATÓRIO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS DO 
1o TRIMESTRE 2018 DO PPGEP PELO CORPO DISCENTE 

 
 
1. PERÍODO DE AVALIAÇÃO: 2018/1o Trimestre 
 
2. ITENS DE AVALIAÇÃO 
 
2.1. Disciplina 
 
A. Avaliação Geral da Disciplina 
1. Disponibilização do Plano de Ensino 
2. Suficiência da Carga Horária 
3.  Recomendação da disciplina a outros alunos 
 
B. Características da Disciplina 
1. Clareza e objetividade do Plano de Ensino     
2. Referências apresentadas     
3. Modelo de avaliação     
4. Conteúdo disciplina em relação a outras disciplinas PPGEP     
5. Alcance dos objetivos     
6. Aproveitamento da carga horária no trimestre     
7. Relação teoria X prática     
8. Atualização e relevância     
9. Oportunidade de publicações em Periódicos Qualificados  
10. Satisfação Geral     
 
2.2. Infraestrutura 
 
1. Sala de aula     
2. Equipamentos multimídia     
3. Suporte extra classe (moodle)     
4. Acesso a base de dados     
5. Suporte da Secretaria     
 
 
 
 
 



2.3.  Professor   
  
A. Aspectos Gerais 
1. Destaque a questões mais relevantes     
2. Apenas questões teóricas     
3. Domínio de conteúdo     
  
B. Aspectos Específicos 
1. Clareza e objetividade na exposição     
2. Organização na exposição     
3. Ritmo na apresentação do conteúdo     
4. Visão prática     
5. Recursos didáticos     
6. Interação com os alunos     
7. Respostas às questões formuladas     
8. Disponibilidade para atendimento extra-classe     
9. Pontualidade     
10. Assiduidade     
11. Cumprimento da Carga Horária       
12. Atitudes (respeito e cortesia)     
13. Preocupação com a aprendizagem dos alunos     
14. Satisfação Geral     
   
2.4. Auto Avaliação do Aluno  
 
1. Pré-requisitos anteriores     
2. Esforço empregado     
3. Participação em sala     
4. Participação em atividades extra-classe     
5. Interação pessoal com o professor     
 
  
3.  DISCIPLINAS E PROFESSORES AVALIADOS 
    
Nome do Professor Nome Disciplina Número de 

Respostas 
Antonio Cezar Bornia Modelagem Estatística 36 

Antonio Renato P. Moro Antropometria e Biomecânica 
Ocupacional 06 

Carlos M. Taboada Rodriguez Logística Empresarial 11 

Diego de Castro Fettermann Desenvolvimento de Produtos I 06 

Edson Pacheco Paladini Gestão da Qualidade 18 

Enzo Morosini Frazzon Sistemas Produtivos e Logísticos 
Inteligentes 05 

Guilherme Luz Tortorella Planejamento e Controle da Produção 07 

Lucila M. de Souza Campos Gestão Ambiental em Operações de 
Produção 11 

Mauricio Uriona Maldonado Dinâmica de Sistemas 14 



Eugenio Andres Diaz Merino Introdução à Ergonomia 07 

Paulo A. Cauchick Miguel Princípios de sistemas produto-serviço e 
servitização 06 

 
 
4. VALORES MÉDIOS POR DISCIPLINA E PROFESSOR 
 
As médias abaixo estão apresentadas em ordem decrescentes e não estão 
seguindo a mesma ordem da tabela do item 3. 
 

Média por Disciplina Média por Professor 
4,96 5,00 
4,91 4,97 
4,85 4,94 
4,79 4,94 
4,84 4,89 
4,74 4,75 
4,59 4,73 
4,52 4,68 
4,40 4,49 
4,20 4,47 
3,97 4,46 

4,615 (92,31%) 4,756 (95.23%) 
 
COMENTÁRIOS: 
 
• Considerando o conjunto das notas e também as médias gerais, conclui-se que 

todos os professores e todas as disciplinas foram bem avaliados, não havendo 
nenhuma ação pontual relevante, urgente, transitória ou permanente, e bem 
caracterizada a ser implementada em ambos os aspectos. A análise dos itens 
sugere algumas melhorias, como se verá a seguir.  
 
 

5. VALORES MÉDIOS QUANTO À INFRAESTRUTURA  
 

Itens de INFRAESTRUTURA Médias 
Acesso a base de dados 4,6455 

Suporte secretaria 4,3727 
Suporte extra classe (moodle) 4,3000 

Sala de aula 4,0727 
Equipamentos multimídia 3,8909 

MÉDIA 4,2564 (85,13%) 
 
 



COMENTÁRIO: 
 
• Ainda que o resultado da avaliação seja positivo, itens como equipamentos de 

multimídia e condições gerais da sala de aula merecem atenção. 
 
 
6. AUTO-AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 
 

AUTO AVALIAÇÃO Somatório 
Interação pessoal com o professor 4,5818 

Participação em sala 4,4636 
Esforço empregado 4,4000 

Participação em atividades extra-
classe 

4,3636 

Pré-requisitos anteriores 4,0636 
MÉDIA 4,3745 (87,49%) 

 
COMENTÁRIOS: 
 
• As respostas são bastante uniformes. O item que merece um pouco mais de 

atenção é a análise do pleno atendimento aos pré-requisitos anteriores da 
disciplina.  

• Cabe recomendar aos professores que chamem a atenção do corpo discente 
para esta questão no início de cada disciplina, em cada trimestre.   

 
7. MELHORIAS PONTUAIS SUGERIDAS 
 
 Considerando, agora, as menores notas atribuídas a cada um dos itens das 
avaliações dos professores e das disciplinas, pode-se sugerir as seguintes melhorias 
a implementar:   
 
Em relação às disciplinas: 
 
1. Não há qualquer restrição quanto aos itens disponibilização do Plano de Ensino 

e suficiência da Carga Horária. Recomenda-se continuar a incentivar aos 
professores a manterem ambas as práticas. No primeiro caso, trata-se de uma 
ação formal necessária; no segundo, da contínua adaptação que os conteúdos 
das disciplinas devem sofrer.  Os índices positivos no item “recomendação da 
disciplina a outros alunos” confirmam a avaliação geral positiva das disciplinas. 

 
2. Sugere-se que se avalie, em nível de Coordenação, a confrontação do 

conteúdo de cada disciplina em relação às demais disciplinas. Este foi o item 
que recebeu as menores notas considerando-se cada disciplina 
individualmente, embora também as médias deste item se mantenham acima 
de 4,0 (80% de aceitação nas análises feitas).   

 
3. Percebe-se claramente que o corpo docente atribui grande importância ao item 

“Oportunidade de publicações em Periódicos Qualificados”. O item não está 
mal avaliado, mas seus valores ficam abaixo dos demais.  Propõe-se incentivar 



os professores a enfatizarem este tópico e viabilizarem informações que 
favoreçam seu alcance.  

 
4. Por fim, a relação entre teoria e prática também deve ser incentivada. Este item 

também se insere no grupo dos itens que estão bem avaliados, mas em níveis 
menores do que os demais itens que compõem a avaliação das disciplinas.  

 
Em relação aos professores: 
 
1. Alguns itens como “domínio de conteúdo” e “destaque às questões mais 

relevantes” estão muito bem avaliados (em muitos casos, com unanimidade 
das respostas positivas). Em algumas disciplinas, as avaliações dividem-se no 
que se refere à percepção de que temática discutida seja meramente teórica, 
com respostas que mostram que entre 40% e 50% dos alunos tem este 
entendimento. Sugere-se incentivar os professores a investirem em aplicações 
práticas de conceitos e métodos discutidos.     

 
2. Embora com médias boas (acima de 80% de plena aceitação), o corpo 

discente evidencia que melhorias podem ser inseridas nos itens “ritmo de 
apresentação do conteúdo” e “utilização de recursos didáticos”, que aparecem 
com valores menores que os demais itens. Trata-se de uma situação onde as 
melhorias dependem de cada disciplina e de cada professor individualmente. 
Mas a Coordenação pode divulgar esta posição. 

 
3. Outros itens que se incluem nesta mesma situação, ou seja, apresentam 

médias boas, mas em valores que parecem caracterizar a necessidade de 
alguma melhoria envolvem a exposição em aula e a relação com os alunos.  

 
4. No primeiro caso, enfatiza-se a necessidade de que seja adotada adequada 

organização no processo de explanação e, tanto quanto possível, confira-se 
clareza e objetividade à análise dos itens em discussão. 

 
5. No segundo caso, acredita-se que um modelo de aula expositiva e dialogada 

pode criar melhores condições de interação com os alunos e respostas mais 
apropriadas às perguntas por eles formuladas.  


